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Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity,
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

spole nost ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.

si Vás dovolují pozvat na

tiskovou konferenci

k  projekt m zam eným na prevenci úraz  d tí b hem školních a mimoškolních aktivit
a tskému dni Krtka s Hrochem (téma „prázdniny bez úrazu“)

Kde:  Univerzitní kampus Bohunice, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Kamenice
5, Brno, Místnost 203, I. patro

Kdy: 28. 5. 2012, od 10.30 do 12.00

Program:

10:30 – 10:40  Úvodní slovo
doc. Mgr. Ji í Nykodým, Ph.D. (d kan FSpS MU)
Ing. Milan Klusák, MBA editel ZZS JmK, p.o.)
Mgr. Libuše erná (soudní znalec BOZP – resort školství)

10:40 – 11:00 Aktuální statistiky úrazovosti d tí v JmK
MUDr. et Bc. Barbora Zuchová (tisková mluv í ZZS JmK, p.o.)

11:00 – 11:20 Prezentace dosavadních výsledk  projektu FSpS MU „Na h išti i na vod  být s d tmi vždy
v pohod “ a projektu „Na h išti i na vod  s d tmi v JmK v pohod “
Mgr. Zde ka Kubíková, Ph.D. (odborný manažer projekt )

11:20 – 11:30 Pozvánka na D tský den Krtka s Hrochem (téma „prázdniny bez úrazu“)
Ing. Alexandra Fiedlerová (mluv í spole nosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.)

11:30 – 12:00 Interview s hosty, ukon ení programu

Pozn.: p ítomní noviná i/reporté i mají možnost získat aktuální videomateriály z projekt S d tmi v pohod
a S d tmi v JmK v pohod . Materiály se týkají prevence d tských úraz  p i r zných sportech. Materiály
mohou být použity k tvorb  reportáží.

Více o tématech videomateriál  na www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode a www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode.

Kontakt pro tisk:
Bc. Viktor Pó , M.Sc. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová
administrátor projekt FSpS MU tisková mluv í ZZS JmK, p.o.
tel: 549495175 tel: 724945383
email: poc@fsps.muni.cz email: zuchova.barbora@zzsjmk.cz
Fakulta sportovních studií ZZS JmK, p.o.
Kamenice 5 nám. 28 íjna 23
625 00 Brno 602 00 Brno
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